
 

                                                                                                                                                 

Proiect 
                                         CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

                                                             DECIZIE 

    nr._____                                                                                                din ___________2020 

 

 
 

Cu privire la acceptarea transmiterii în gestiune a bunului imobil  

 

 

  În temeiul art. 43 alin. 1) lit. q), alin. 2) al Legii  privind administraţia publică locală Nr. 436 

din 28.12.2006; 

pct. 1 subpct. 3), pct. 10 sbpct. 3) lit. c), pct. 13 al Hotărîii Guvernului Republicii Moldova 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică nr. 901 din 31.12.2015; 

avînd în vedere demersul  Direcției generale asistență socială și protecție a familiei nr.2018 din 

13.01.2020; 

Procesul- verbal al Comisiei pentru determinarea  activelor neutilizate ale Consiliului raional 

Ungheni din 31.01.20120; 

actul de delimitare şi raportul de evaluare a bunului imobil proprietate publică propus de afi dat 

în gestiune, nr.6 din 31.01.2020; 

 

Consiliul raional Ungheni, 

 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de demersul  Direcției generale asistență socială și protecție a familiei. 

2. Se aprobă actul de delimitare şi raportul de evaluare a bunului imobil- două încăperi ( nr.8 și 

nr.9) cu suprafaţa totală de 30,0 m², aflate în clădirea cu destinaţie administrativă, situată pe 

adresa mun. Ungheni, str. Naţională Nr. 09, cod cadastral 9201106101, care constituie proprietate 

publică a raionului Ungheni.  

3. Se acceptă transmiterea în  gestiune Direcției generale asistență socială și protecție a familiei  a 

a bunului imobil- două încăperi (nr.8 și nr.9 )                  cu suprafaţa totală de 30,0  m², aflată în 

clădirea cu destinaţie administrativă, situată pe adresa mun. Ungheni,str. Naţională Nr. 09, cod 

cadastral 9201106101, care constituie proprietate publică a raionului Ungheni.  

4. Dl Ghenadi Mitriuc, preşedintele raionului, va institui comisia de predare-primire a bunului 

imobil menţionat în pct.pct. 2-3). 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, preşedintele 

raionului. 

 

            
 
 

                    Preşedintele şedinţei                              ______________________ 

 

Contrasemnează: 

        Secretarul Consiliului raional                                          Rodica LIȚCAN   

  

Şef Serviciu juridic şi resurse umane                                       Irina TOADER 

 

 Șef Serviciu relații funciare și cadastru                                   Ion POPOV 

 

 



 


